"Gondoskodjon biztonságáról garantált ajándékkal!” garantált
ajándék akció szabályzata
Jelen akció szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos
weboldalain (www.aegon.hu, www.aegondirekt.hu, www.tanacsado.aegon.hu,
www.ajanlas.aegon.hu) meghirdetett „Gondoskodjon biztonságáról garantált
ajándékkal!” elnevezésű garantált ajándék akcióra (továbbiakban: Akció)
vonatkozó feltételeket tartalmazza.

1. Az akció szervezője és az Adatkezelő
Az ajándék akció szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
(székhely: 1091
Budapest, Üllői út 1.;
adószám: 10389395-4-44;
cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 –
55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező, Adatkezelő. Az
Adatkezelő
adatkezelési
gyakorlatáról
a
társaság
honlapján
https://www.aegon.hu/adatbiztonsag érhető el további információ.

2. Az akció időtartama
Az akció 2020. október 19-től a készlet erejéig (150db Lerbyee fitnesz
karkötő), vagy 2021. január 14-ig tart.

3. A garantált ajándék akció részvételi feltételei
Az ajándék akcióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel
rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy
lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Résztvevő) és alábbi feltételeteknek
teljességgel eleget tesz:
- 2020. október 19-tól a készlet erejéig (150db Lerbyee fitnesz karkötő), vagy
2021. január 14-e között Aegon Help Balesetbiztosítást köt online a
www.aegon.hu,
www.aegondirekt.hu,
www.tanacsado.aegon.hu,
www.ajanlas.aegon.hu
weboldalak
valamelyikén
keresztül,
és
Maxi
balesetbiztosítási csomagot választ, ÉS
- a szerződéskötési folyamatban elfogadja az akció feltételeit, ÉS
- a biztosítási szerződés az ajánlattétel időpontjától számított 16. napon élő és
HÁROMHAVI díjjal rendezett.
Maxi balesetbiztosítási csomag választása esetén 1 darab Lerbyee Fitnesz
karkötőt adunk ajándékba.

4. A garantált ajándék akció keretében adott ajándék

A 3. pontban foglalt feltételeknek teljességgel megfelelő résztvevőknek a Szervező
egy Lerbyee Fitnesz karkötőt ad ajándékba, mely az alábbi főbb
paraméterekkel rendelkezik:





Típus: M4
vízálló Ip67
funkció: pulzus és lépés számláló, hívás emlékeztető, alvás figyelő
LCD kijelző

Az ajándékot az akciós feltételek teljesülése után juttatjuk el a szerződőnek a
szerződéskötés során megadott levelezési címére, vagy ennek hiányában állandó
lakcímére. Az ajándékokat a Trans-O-Flex futárszolgálat segítségével ingyenesen
szállítjuk házhoz.
Az ajándék készpénzre nem átváltható. A felhasználó által esetlegesen rosszul
megadott szállítási adatok miatt felmerülő szállítási problémákért a Szervezőt
felelősség nem terheli. A Szervező minden tőle telhetőt elkövet, hogy a jogosultak
hozzájussanak ajándékcsomagjukhoz. Az esetleges termékhibákért, a termék
helytelen használatából fakadó esetleges egészségügyi problémákért a Szervezőt
felelősség nem terheli.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy beszerzési nehézségek esetén,
teljesítményben hasonló, akár más márkájú fitnesz karkötőt (vízálló, funkció:
pulzus és lépés számláló, hívás emlékeztető, alvás figyelő), vagy az ajándék
értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a jogosult számára.
A készülékek cseregaranciával rendelkeznek. Garanciális ügyekkel kapcsolatban
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:
 E-mail: online@aegon.hu
Az akció kizárólag új, Aegon Help Balesetbiztosításra vonatkozik, már meglévő
Aegon balesetbiztosítási szerződés átdolgozásával vagy módosításával nem lehet
részt venni az akcióban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződést - bármelyik fél csak a biztosítási szabályzatban meghatározott módon szüntetheti meg.

